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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  

ข้อมูลทั ่วไป (4-5 บรรทัด) ประกอบด้วย ช ื ่อหน่วยงาน จ ุดประสงค์ของการก่อต ั ้ง และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ  
.. 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2  - - - 
องค์ประกอบที่ 3  3 3.33 ดี 
องค์ประกอบที่ 4  3 4.15 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  4 3.75 ดี 
องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 12 3.77 ด ี
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณสถาบันศึกษาหลายแห่ง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีการฝึกทักษะ    

ในรายวิชาของหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระวิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- ควรส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 2556153112037 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ในปัจจุบันมีการเพิ่มข้ึนของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ

เอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู ้ร ับบริการของสถานพยาบาลต่าง  ๆ มีความต้องการต่อคุณภาพบริการของ
สถานพยาบาลยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจำเป็นต้อง มี
บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าทำงานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ทำงานตามที่
ผู้บริหารสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการทำ
ข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ    

การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมตามวาระครั ้งท ี ่ 12/2556 เมื ่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจ าก                   
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25621531100047 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
การวางแผนและจัดทำหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงสถานการณ์ทางสังคม และสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

และที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะเขตพื้นที่อุตสาหกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมหลายประเภท การพัฒนาพื้นที ่อุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน จึง
จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและรองรับการแข่งขันในวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อให้มีบุคลากรที ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อชว่ยแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการกับสุขภาพ เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค เน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถนำแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน การประยุกต์ใช้ความรู้ นวัตกรรม และการวิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของสังคมเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การผลิตบัณฑิตทางด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อมจึง
เป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดความเสี่ยง
จากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของ
สังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงปัญหาและบริบทที่สำคัญด้าน
สิ่งแวดลอ้มในทอ้งถิ่นเปน็อนัดบัแรก ซึ่งเปน็ไปตามปรชัญาของมหาวทิยาลยั “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา 
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้รับอนุมัติ
หลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปน็หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562 

ยังไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 3.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน
หมายเหต*ุ กรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

1. อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 1. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2561

2. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ 2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2562

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย -

4. อาจารย์หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2562

5. อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 2/2563 
วนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563

ลำดบั ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ

1. นางสาวเฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท์

อาจารย์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558 
2555

2. นายเจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558 
2555

3. นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย

อาจารย์ ส.ม. (สุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุดรธานี

2558 
2555

4. นางสาวศศิวิมล 
จันทร์มาลี

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2558 
2555

5. นางสาวนลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย)

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช

2555 
2551 
2558
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3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ

1. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ และนาตยา ดวงประทุม. (2562). การสนับสนุน
ทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานของ
พนักงานเก็บขยะในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 5(2).

2. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล สุคนธ์ ขาวกริบ, วีรากร ธิจุมปา, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล และสายพิณ ไชย
นันทน์. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 
กับ PM10 ในอากาศภายในอาคารหอจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4. 29 มิถุนายน 
2561. (116-125). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

3. อ.อภิญญา อุตระชัย อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภสวะโภชนาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม, 1(1).96-102

4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี Tanthanapanyakorn, P., Jumniensuk, A., Detboon, P., 
Jaricksakulchai, C., Chanmalee, S., Puyati, S. and Phaophayak, S. 
(2019). The Relationship between Health Behavior 3E 2S and 
Body Mass Index among Students in Faculty of Public Health, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University. Journal of office of DPC7 
Khon Kaen. Volume 26, No.2. May-August. 2019: 1-12.

5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, N. 
and Khantikulanon, N. (2019). Efficiency of zinc ions (II) adsorption 
using activated carbon from palm kernel shell. Proceeding of the 
International Conference on Sustainable Energy and Green 
Technology 2019, Bangkok, Thailand, 11-14 December 2019.
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4. อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 4.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน
หมายเหตุ* กรณทีี่มกีาร

เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

1. อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 1. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2562

2. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ 2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2563

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย -

4. อาจารย์หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 10/2562 
วนัที่ 5 กนัยายน 2563

5. อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มตสิภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ 2/2563 
วนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่
จบ

1. นางสาวเฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท์

อาจารย์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558 
2555

2. นายเจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558 
2555

3. นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย

อาจารย์ ส.ม. (สุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุดรธานี

2558 
2555

4. นางสาวศศิวิมล 
จันทร์มาลี

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2558 
2555

5. นางสาวนลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย)

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช

2555 
2551 
2558
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4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

5. อาจารย์ผู้สอน  

 5.1 อาจารย์ประจำ 
1) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์  4) อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
2) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  5) อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
3) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
   - 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ

1. อ.เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ และนาตยา ดวงประทุม. (2562). การสนับสนุน
ทางสงัคมกบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคและอบุตัเิหตจุากการทำงานของพนกังาน
เก็บขยะในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 5(2).

2. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล สคุนธ ์ขาวกรบิ, วรีากร ธจิมุปา, เจยีระไน ปฐมโรจนส์กลุ และสายพณิ ไชยนนัทน.์ 
(2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 กับ PM10 
ในอากาศภายในอาคารหอจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
จันทบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4. 29 มิถุนายน 2561. (116-125). กรุงเทพฯ: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

3. อ.อภิญญา อุตระชัย อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภสวะโภชนาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม, 1(1).96-102

4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี Tanthanapanyakorn, P., Jumniensuk, A., Detboon, P., 
Jaricksakulchai, C., Chanmalee, S., Puyati, S. and Phaophayak, S. 
(2019). The Relationship between Health Behavior 3E 2S and 
Body Mass Index among Students in Faculty of Public Health, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University. Journal of office of DPC7 
Khon Kaen. Volume 26, No.2. May-August. 2019: 1-12.

5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, N. 
and Khantikulanon, N. (2019). Efficiency of zinc ions (II) adsorption 
using activated carbon from palm kernel shell. Proceeding of the 
International Conference on Sustainable Energy and Green 
Technology 2019, Bangkok, Thailand, 11-14 December 2019.
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  องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย ์

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน

ผลการ
พิจารณา เอกสาร หลักฐานประกอบ

ครบ ไม่ครบ

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

[✓] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 1. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
 2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
 4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาล ี
 5. อาจารยน์ลพรรณ ขันติกุลานนท์

✓ 1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือรายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
1.2-2 เอกสาร สมอ.08

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

[✓] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมีผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

✓ ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 
หน้า 6 - 7

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

[✓] อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

✓ ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 8 - 9

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำ 

[✓] อาจารยป์ระจำมคีณุวฒุเิปน็ไปตามเกณฑ ์ ✓
ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 8 - 9

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด

[✓] เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  
 (ปรับปรุงอีกครั้งปี พ.ศ. 2566)

✓ 10.1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน ☑   ผ่าน    

☐   ไม่ผ่าน

☑   ผ่าน    

☐   ไม่ผ่าน

บรรลุ
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 

  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น 

ผลการดำเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการดำเนินงานระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้มีคุณวุฒิ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระบบการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
1. กรณีไม่มีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด มีระบบและกลไก ดังนี้ 

 1.1 หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอัตรากำลังร่วมกันเพื่อกำหนด
คุณสมบัติให้เป็นไปตาม มคอ.2 และแผนพฒันาบุคลากร 5 ปี นำเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคณะ
ดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 

 1.2 หลักสูตรจัดทำประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ จากนั้นหลักสูตรดำเนินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อไป 

2. กรณมีอีาจารยภ์ายในคณะที่มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑท์ี่กำหนด มรีะบบและกลไก ดงันี้ 
  2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์

ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใดๆ 
  2.2 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและดำเนินกระบวนการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป 
3. ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน

และประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึง
กระบวนการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อไป 
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แผนภาพ ระบบการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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- ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลังจากที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาคุณวุฒิ ความรู้ผลงานการวิจัย และประสบการณ์
ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตั้งแตใ่นการรบัอาจารยป์ระจำหลกัสตูรแลว้นั้น 
หลักสูตรจึงมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  2. คัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรตามกำหนด 
  3. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ 
  4. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
  5. จัดทำ สมอ. 08 เสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนพจิารณาแตง่ตั้งอาจารยป์ระจำหลกัสตูร/
ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร 
  6. เสนอ สกอ. เพื่อส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตาม สมอ.08 
  7. ดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
  8. ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวน
และประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึง
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนเพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีต่อไป 

แผนภาพ ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม ในปกีารศกึษา 2562 ไดน้ำระบบและกลไกระบบการรบัและแตง่ตั้งอาจารย์

นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้
1. หลักสูตรได้มีการวางแผนอัตรากำลัง โดยหลักสูตรได้เข้าร่วมจัดทำแผนอัตรากำลังของคณะ และ

หลักสูตรได้มีการกำหนดคุณวุฒิของอาจารย์ให้ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 และให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในปีการศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่จำนวน 3 อัตรา คือ อาจารย์
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อาจารย์ ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์ และอาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่
ตามเกณฑแ์ละระเบียบการรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

- หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ใหม่และวิธีการรับสมัครให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็นในการเตรียมศักยภาพของอาจารย์ใหม่ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2562 ที่ประชมุจงึมมีตกิำหนดใหท้างมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครอาจารย์ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยหลักสูตรได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลำดับต้น) 
  (2) ดำรงตำแหน่งวิชาการ (พิจารณาลำดับต้น) 
  (3) มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาลำดับรอง) 
  (4) มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ  
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  (5) มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
  (6) มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม 
  (7) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 - หลักสูตรดำเนินการทำบันทึกขออนุมัติอัตรากำลัง (ผ่านคณะ) แจ้งความประสงค์ในการรับอาจารย์

ประจำหลกัสตูรใหม ่พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติและคุณวุฒิตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยอนุมัติตามที่หลักสูตรได้เสนอขออัตรากำลัง
ไปและดำเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามประกาศและกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น ในปีการศึกษา 1/2562 หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่จำนวน 3 อัตรา และได้เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทำ สมอ.08 เสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ 
และดำเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติมตามระบบและกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์

ประจำหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. นายเจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 

   คุณวุฒิ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
    วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
    เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 
  2. นางสาวศศิวิมล จันทร์มาลี 
   คุณวุฒิ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
    วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
    เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
  3. นางสาวลัณฉกร ประทุมรัตน์ 
   คุณวุฒิ Ph.D (Environmental Science and Engineering) 
    วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
    วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
    เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ในปีการศึกษา 2/2562 คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 

สำรวจอัตราคงอยู่และความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 
4 ท่าน เนื่องจากวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวลัณฉกร ประทุมรัตน์ ลาออกจากราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรจึงดำเนินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมที่ลาออก ทำให้ในปีการศึกษา 2/2562 หลักสูตรได้อาจารย์ใหม่จำนวน 1 อัตรา คือ 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ซึ่งดำเนินการตามระบบและกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ดังนั้น ปี การศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

  1. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
  2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
  3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
  4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
  5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
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 หลักสูตรได้ดำเนินการโดยให้อาจารย์สอนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลาออก หรือเกษียณอายุ หรือออกจากหลักสูตรหนึ่งไปอีกหลักสูตรหนึ่ง หลักสูตรจะเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยโดยจดัทำ สมอ.08 เสนอคณะกรรมการวชิาการคณะ คณะเสนอต่ อคณะกรรมการสภาวชิาการ และคณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อไป 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจำหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วธิกีารประเมนิจากรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร พบว่าระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำเนินการอยู่นั้น มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ครบตามที่ สกอ. กำหนด และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่ตนสอน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการ ความรู ้ ความสามารถ 

ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และที่หลักสูตร
กำหนด ครบจำนวนทั้งหมด 5 คน และหลกัสตูรใชร้ะยะเวลาในการสรรหาและคดัเลอืกอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
ไม่เกิน 3 เดอืน ปกีารศกึษา 2562 หลกัสตูรมแีนวทางปฏบิตัใินการคดัเลอืกอาจารยป์ระจำหลกัสตูรตามที่หลกัสตูร
ตอ้งการเพิ่มเติมจากเกณฑ์ สกอ. โดยหลักสูตรจะพิจารณาศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบและบริหารงานหลักสูตร การมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรได้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการครบทั้ง 5 คน และสอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี ้

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มกีระบวนการการดำเนนิงานระบบการบริหาร

อาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
หลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารของหลักสูตร (ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 

ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปรับปรุง ครั้งที่ 3

1. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 1. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 1. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

2. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 2. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 2. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

3. อ.อภิญญา อุตระชัย 3. อ.อภิญญา อุตระชัย 3. อ.อภิญญา อุตระชัย

4. อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

5. อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 5. อ.ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์ 5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
และความรู้ความสามารถประสบการณ์การทำงาน ดังนี้ 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. หลักสูตรมีการพิจารณาจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้ทำแผนอัตรากำลัง

ระยะ 5 ป ีพบวา่ในปกีารศกึษา 2562 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.0 
2. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะ และจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ

หลักสูตรเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกำหนดภาระ
หน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ด้านการบริหารงานภายในหลักสูตร ได้กำหนดความรับผิดชอบในการบริหารงาน ไว้ดังต่อไปนี ้
  อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ

   เรยีนการสอน และงานอื่นๆ ของหลกัสตูร และมอบหมาย
   ตามภาระงาน ในฐานะประธานหลักสูตร 

  อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ในฐานะ
   เป็นเลขานุการหลักสูตร 

  อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย กำกับดูแลด้านวิชาการ งานวิจัย และกิจการนักศึกษา 
  อาจารย์ศศิวิมล   จันทร์มาลี กำกบัดแูลดา้นการประกนัคณุภาพ บรกิารวชิาการ และ

   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  อาจารยน์ลพรรณ  ขันติกุลานนท์ กำกบัดแูลดา้นการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม และสง่เสรมิ

   นักศึกษาด้านวิชาการ 
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 2.2 การดำเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพหลกัสตูรในปกีารศกึษา 2562 หลกัสตูรมกีารจดัประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบดูแลในแต่ละองค์ประกอบเป็นหลักไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  2.3 หลักสูตรมีการมอบหมายภาระงานสอนและภาระงานพันธกิจของหลักสูตรโดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยหลักสูตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อชี้แจงเรื่องภาระงานสอน 
การจดัตารางสอน สดัสว่นรายวชิาในแตล่ะเทอม และมกีารจดัแบง่รายวชิาตามความสามารถและความรู้ของอาจารย์
แต่ละคน หรือเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่ทำการสอนมาก่อนจนมีความรู้ความชำนาญในรายวิชาที่รับผิดชอบนั้น 
โดยหลักสูตรมีการแจ้งให้ทราบถึงภาระงานสอนและบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

  2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามกรอบภาระงาน 

  2.5 หลักสูตรมีการผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที ่ประธานและเลขานุการของหลักสูตร โดยมี
กำหนดการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 2 ป ี

  2.6 หลักสูตรจัดทำแผนการอบรมของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับรายวิชา
ต่างๆ ที่มีในหลักสูตร 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์จากรายงานการประชุมผลการดำเนินงานของ

หลกัสตูร และแบบประเมินเพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มตีอ่ระบบการบรหิารอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
1. จากการมอบหมายความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรในโครงการต่างๆ ของคณะซึ่งได้

มีการมอบหมายแบ่งงานกันอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมในแต่ละด้าน ส่งผลให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความ
พงึพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปีการศึกษา 1/2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และปีการศึกษา 2/2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 สรุปรวมค่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 
เทา่กบั 4.51 บรรลเุปา้หมายของระบบที่ตั้งไวว้า่อาจารยป์ระจำหลกัสตูรมคีวามพงึพอใจตอ่การบรหิารของหลักสูตร
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

กรรมการบริหารหลักสูตร องค์ประกอบที่รับผิดชอบ

1.อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ องคป์ระกอบที่   1  การกำกบัมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2.อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา

3.อาจารย์อภิญญา อุตระชัย องค์ประกอบที่  4  อาจารย์

4.อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C18



2. จำนวนชั่วโมงของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการ
ศึกษา 2562 พบว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนภาระงานสอน เฉลี่ย 13.75 คาบ/คน/สัปดาห์ (ปีการศึกษา 
1/2562) และเฉลี่ย 11.40 คาบ/คน/สปัดาห ์ (ปกีารศกึษา 2/2562) อยา่งไรกต็ามในปกีารศกึษา 2562 นี้ หลกัสตูร
ได้บริหารให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีภาระงานที่เพียงพอ ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารของหลักสูตร ดังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจข้างต้น 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้เห็นถึงปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังอาจารย์ประจำหลักสูตรที่

เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หลักสูตรจงึไดจ้ดัประชมุหาแนวทางการปอ้งกนัปญัหาและความเสี่ยงของการคงอยู่ของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ทางหลักสูตรไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนล่วงหน้าได้ ด้วยเหตุนี้
จึงเห็นควรให้มีการวางแผนการรับอาจารย์ใหม่ให้มีจำนวนที่เพียงพอหากมีการลดหรือขาดหายไปของอาจารย์
ประจำหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสามารถวางแผนการทดแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ลาออก  
โดยหลักสูตรรีบดำเนินการประชุมวางแผนทันทีเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นผลให้ระยะเวลาใน
การสรรหาอาจารยท์ดแทนไมล่า่ชา้ และหาแนวทางการจดัอาจารยผ์ู้สอนโดยคำนงึถงึความถนดัและจำนวนคาบสอน
เฉลี่ยต่อคาบต่อคนต่อสัปดาห์ให้เพียงพอ 

 จำนวนภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 

ลำดับ อาจารย์ จำนวนภาระงานสอน/สัปดาห์ หมายเหตุ

ภาคการศึกษา 1/2562

1 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 13 -

2 อ.อภิญญา อุตระชัย 16 -

3 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 9 -

4 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 17 -

5 อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
ปีการศึกษา 2/2562

ภารระงานสอนเฉลี่ย 13.75

ภาคการศึกษา 2/2562

1 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 15 -

2 อ.อภิญญา อุตระชัย 15 -

3 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 10 -

4 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 9 -

5 อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 8 -

ภารระงานสอนเฉลี่ย 11.40
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. โดยใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน ทำให้มี
อาจารยป์ระจำหลกัสตูรครบถว้นตอ่เนื่อง นอกจากนี้ หลกัสตูรยงัไดแ้นวทางการจดัอาจารยผ์ู้สอนโดยอาจารยป์ระจำ
หลักสูตรมีภาระงานไม่เกิน 18 คาบ/คน/สัปดาห์ 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มีกระบวนการการดำเนนิงานระบบการสง่เสรมิ
และพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี  
2. จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 2. หลกัสตูรสำรวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของอาจารยใ์นดา้นการฝกึอบรมทางวชิาการ ศกึษาดงูาน 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
 3. หลักสูตรทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร  
 4. หลกัสตูรเสนอแผนพฒันากรระดบัหลกัสตูรตอ่คณะ ใหค้ณะรวบรวมเปน็แผนพฒันาบคุลากรของคณะ 
 5. คณะจดัทำแผนพฒันาบคุลากรระดบัคณะ ในการสนบัสนนุ สง่เสรมิ และพฒันาคณาจารยด์า้นตา่งๆ 

ได้แก่ การอบรม การขอตำแหน่งวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี  
 6. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ กบพ. เพื่ออนุมัติ) 
 7. หลักสูตรดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ 
 8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ทุกไตรมาส  
 9. ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
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- ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตรทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแบบฟอร์มและสำรวจความต้องการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติของผู ้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี ้

 - มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา 
 - ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 

เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 - มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา 
 - ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไม่มี

อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
2. ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้

ตามความต้องการและความจำเป็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ 
ปีละ 10,000 บาท โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรม ในกรณีอบรมภายนอก 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้เข้าอบรมภายในโครงการต่างๆ อีกทั้งหลักสูตรได้
ประชาสมัพนัธใ์ห้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดย
มีการสำเนาเอกสารเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ
ต่างๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่างๆ จะส่งผ่าน
ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบ Line group เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจ สามารถเลือกที่จะเข้า
ร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี ้ หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเผย
แพร่ให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านผลงานวิจัย หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำผลงานวิจัยและผล
งานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง E-mail 
และ Line group โดยอาจารยส์ามารถขอทนุผา่นกองทนุวจิยัโดยคณะกรรมการพจิารณาทนุวจิยัของมหาวทิยาลยั
เปน็ผู้พจิารณา และกรณีที่อาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยสามารถดำเนนิการไดต้ามประกาศของมหาวทิยาลยั 

4. ด้านตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมตัวเพื่อยื่นขอตำแหน่งทาง
วิชาการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และติดตาม
การเขยีนเอกสารประกอบการสอน การสร้างผลงานทางวิชาการ การเตรียมเอกสารต่างๆ 

5. ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินการสอนของ
อาจารย์รายบุคคลผ่านระบบการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

6. ด้านบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยจัด
โต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกันภายในหลักสูตร 
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ผลจากการประเมินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการ
บริหารหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม และการสัมมนา ทั้งที่
จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล การส่งเสริมและพัฒนา

1 อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์วันที ่ 1 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 วนัที่ 4-5 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชมุคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
3. อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning เรื่อง “การสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 
4. ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 
19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
5. การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจ
ของคน วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
6. โครงการวิถีชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพและการเข้าใจชุมชน 
วันที่ 21 มกราคม 2563  ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี

2 อ.อภิญญา 
อุตระชัย

1. การประชุมวิชาการเรื่องฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข วันที่ 9-11 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจอมเทียนปาร์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 
2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 วนัที่ 4-5 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชมุคณะสาธารณสขุศาสตร ์
สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
2. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลม
หายใจของคน ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรดำเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยการจัด
ประชุมภายในหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
เนื่องจากยังมีคุณสมบัติ เรื่อง ระยะเวลาการทำงานไม่ตรงกับเงื่อนไขการลาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 17 เรื่อง 
 การขอตำแหน่งทางวิชาการ พบว่ามีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบ
ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ จึงทำให้ไม่สามารถ
ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในปีการศึกษานี้ 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติที่

สามารถยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการได้ 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4 อ.ศศิวิมล 
จันทร์มาลี

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 วนัที่ 4-5 มถินุายน 2562 ณ หอ้งประชมุคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
2. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม วนัที่ 5-6 
สงิหาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจ
ของคน วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5 อ.นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

1. อบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภานใน (IQA) สำหรับ
อาจารย์ วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. อบรมเชงิปฏบิตั ิ“Deep learning” สำหรบับคุลากรสายวชิาการ วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563 
ณ หอ้งประชมุ SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรยีนรวมวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์ 
3. โครงการวิถีชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพและการเข้าใจชุมชน วันที่ 
21 มกราคม 2563  ณ หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี
4. อบรมเชิงปฏิบัติ “เครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools)" สายวิชาการ วัน
ที่ 4 มนีาคม 2563 ณ หอ้งประชมุ SCC 505 ชั้น 5 อาคารเรยีนรวมวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. อบรมเชิงปฏิบัติ "เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning)" สายวิชาการ   
ณ หอ้งประชมุ SCC 505 ชั้น 5 อาคารเรยีนรวมวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล การส่งเสริมและพัฒนา
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.1-1 เอกสารการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี

4.1-2 สมอ.08

4.1-3 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.1-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 ● 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 0 คน 

  

 ● 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 0 คน 

 ● 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่
ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการดำเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 17 เรื่อง  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20% ร้อยละ 0 0 คะแนน ไม่บรรลุ

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45 % ร้อยละ 0 0 คะแนน ไม่บรรลุ

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C26



วิธีการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

(9.8) x 100 = ร้อยละ 196

5

(196) x 5 = 5 คะแนน

(20)

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ

1

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบั
สมบรูณท์ี่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก
การประชมุวชิาการระดบัชาติ

0.20 1.1 อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

1.1 พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์, อุไรรัตน์ ตันภักดี, กัลยรัตน์ 
ดวงใน, และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. (2562). ปัจจัย
ดา้นความรู้ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าปฏชิวีนะ
ของผู้สูงอายุในตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี. การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ 
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์”. 26 มิถุนายน 2562. ห้อง
ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

1.2 เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. (2562). ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในศูนย์อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2. 15 กุมภาพันธ์ 2562. 
อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มรภ.กาญจนบุรี. 

1.3 กติตศิกัดิ์ หอมฉนุ, เนตพิงศ ์จนัทรก์ลิ่น, วทิยา วชิาโคตร, 
วิทยา อินทร์สุวรรณ์, และ เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. 
(2562). การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลเขา
ดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี. การ
ประชมุวชิาการระดบัชาต ิดา้นสาธารณสขุศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1. 13-14 กนัยายน 
2562. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี
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1

1.2 อ.อภิญญา 
อุตระชัย

1.4 อภิญญา อุตระชัย, จันทิมา แก้วประพาฬ, กทัตติยา 
มั่นคง, และวรรณภา ธงสีนาค. (2562). ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู
ของสตรอีาย ุ30-60 ป ีในเขตพื้นที่รบัผดิชอบโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 6 กันยายน 2562. 
อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มรภ.กาญจนบุรี. 

1.5 อภญิญา อตุระชยั, ณฐัฐา กดุั่น, กนกวรรณ ดอน
เหนอื, อทุยัวรรณ กรวยทอง, และณชิากร ฟองวาร.ี 
(2562). ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต์อ่พฤตกิรรมการดแูล
สขุภาพชอ่งปากของผู้ปกครองในเดก็อาย ุ3-5 ป ีตำบล
หนองโรง อำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ.ี การประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิดา้นสาธารณสขุศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1. 13-14 กนัยายน 2562. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี

2

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบั
สมบรูณท์ี่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกั
เกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สำหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
2556 แตส่ถาบนันำเสนอสภาสถาบนัอนมุตัิ
และจดัทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ออกประกาศ

0.40 2.1 อ.นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

2.1 Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, 
N., Kasetsomboon, N. and Khantikulanon, N. 
2019. Efficiency of zinc ions (II) adsorption using 
activated carbon from palm kernel shell. 
Proceeding of the International Conference on 
Sustainable Energy and Green Technology 2019, 
Bangkok, Thailand, 11-14 December 2019.

2.2 อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

2.2 Rattanakanahutanon, F., Pathomrojsakul, J., 
Chanmalee, S., Prommachat, S., and Kongplee, 
L. 2020. Factors Associated with Health Foods 
Consumption Behavior among Personnels of 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 
Royal Patronage, Pathumthani Province, 
Thailand. 7th National and International 
Conference on “Economic and Social 
Sustainability through Knowledge based and 
Innovation Management Held by Pathumthani 
University and Academic Cooperation Network 
at Pathumthani University”, 16 February 2020.

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - -

3

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60 3.1 อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

3.1 เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท ์และนาตยา ดวงประทมุ. 
(2562). การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บ
ขยะในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์. 5(2).

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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3

3.2 อ.ศศิวิมล 
จันทร์มาลี

3.2 Tanthanapanyakorn, P., Jumniensuk, A., 
Detboon, P., Jaricksakulchai, C., Chanmalee, S., 
Puyati, S. and Phaophayak, S. (2019). The 
Relationship between Health Behavior 3E 2S and 
Body Mass Index among Students in Faculty of 
Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University. Journal of office of DPC7 Khon Kaen. 
Volume 26, No.2.

3.3 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

3.3 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, 
นิโลบล มาอุ่น, กุสุมา จ้อยจันทร์, และ ชุติมา มลัยหมื่น. 
(2562). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการ
รู้คิดบกพร่องของผู้สูงอายุในอำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 8(2). 

3.4 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, 
อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, อารีรัตน์ 
บุตรรัศมี, และ รุ่งฤดี มีชำนาญ. (2562). ประสทิธภิาพของ
สารสกดัสมนุไพรกำจดัเหาของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา 12(4).

4

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบั
สมบรูณท์ี่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสำหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนั
นำเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัทำเปน็
ประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจง้
ให ้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั
แตว่นัที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s 
list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1

0.80 4.1 อ.อภิญญา 
อุตระชัย

4.1 อภิญญา อุตระชัย และ กริช เรืองไชย. (2561). 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนม
และเครื่องดื่มรสหวานและภสวะโภชนาการของนกัเรยีนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ.ี วารสาร
มหาวทิยาลยันครพนม ฉบบัการประชมุวชิาการครบรอบ 25 ป.ี 

4.2 กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย, และ นัชชา ยันติ. 
(2562). ความสัมพันธ์ของการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการและการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ อำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ 12(2).

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C29
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 5.1 อ.นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

5.1 Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., 
Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Sopajarn, A., Chuaykarn, N., and Khantikulanon, N. 
2020. Response surface optimization of biodiesel 
synthesis over a novel biochar-based 
heterogeneous catalyst from cultivated (Musa 
Sapientum) banana peels. Biomass Conversion 
and Biorefinery. http://doi.org/10.1007/
s13399-020-00655-8. Published: 21 March 2020. 

5.2 Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., 
Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020. 
Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased 
Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-Derived 
Fatty Acid Methyl Ester Formation. Chiang Mai 
Journal of Science. (Accepted)

5.2 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

5.3 Nakason, K., Pathomrotsakun, J., Kraithong, 
W., Khemthong, P. and Panyapinyopol, B. (2019). 
Torrefaction of Agricultural Wastes: Influence of 
Lignocellulosic Types and Treatment Temperature 
on Fuel Properties of Biochar. International Energy 
Journal (IEJ), Volume 19, Issue 4, December 2019. 

5.4 Pathomrotsakun, J., Nakason, K., Kraithong, W., 
Khemthong, P., Panyapinyopol, B. & Pavasant, P. 
2020.  Fuel properties of biochar from torrefaction 
of ground coffee residue: effect of process 
temperature, time, and sweeping gas. Biomass 
Conversion and Biorefinery. http://doi.org/10.1007/
s13399-020-00632-1. Published: 12 February 2020.

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - -

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว

1.00 - -

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

1.00 - -

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้น
พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

1.00 - -

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว

1.00 - -

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมา
ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00 - -

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

คุณภาพงานสร้างสรรค์

6
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online     

0.20 - -

7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน

0.40 - -

8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

0.60 - -

9
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.80 - -

10
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

1.00 - -

11
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

12
จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.2.3-1 หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ป.ตรี 15 % ร้อยละ 196 5 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน ซึ่ง

อาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลกัสตูร รวมทั้งมกีารจดัทำแบบสำรวจแนวโนม้อตัราการคงอยู่ของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรในปกีารศกึษา 2562 
อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 80 ดังนี้ 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อ

หารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง 
ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการดำเนินงานตามหน้าที่ การจัดทำ มคอ.3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ดังนี้

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำ
 หน้าที่ประจำหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
 ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ

ลำดับ ระบุใน มคอ. 2 ปีการศึกษา 1/2562 ปีการศึกษา 2/2562

1 อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

2 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

3 อ.อภิญญา อุตระชัย อ.อภิญญา อุตระชัย อ.อภิญญา อุตระชัย

4 อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

5 อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด อ.ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์ อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ร้อยละอัตรา 
การคงอยู่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 80

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ

1/2562 4.45 -

2/2562 4.57 เพิ่มขึ้น
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 
2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 โดยความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
มาจากการประเมินความพึงพอใจในประเด็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนักศึกษา (การรับนักศึกษา การส่งเสริมและ
พฒันานกัศกึษา และผลที่เกดิกบันกัศกึษา) ดา้นอาจารย ์ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์) 
และด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สาระของรายวิชาในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน) โดยค่าความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.3-1 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์

4.3-2 สมอ.08

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

2. ปจัจยั/ที่มผีลตอ่จำนวนนกัศกึษาตามแผนการศกึษา 

 - 

3. จำนวนผู้สำเรจ็การศกึษา 

4. ปจัจยัที่มผีลกระทบตอ่การสำเรจ็การศกึษา 
     - 

  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตร
นี้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 จึงไม่มีบัณฑิตปริญญาตรี และไม่มีผลการ
ดำเนินงานในส่วนคุณภาพบัณฑิต 

   ปีการศึกษาที่รับเข้า
   จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)

2562

2562 17

รวม 17

ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ

2562 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา -

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ย  
4.50

N/A N/A N/A

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C34



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีบัณฑิตปริญญาตรี จึงไม่รายงานผลการดำเนินงานในส่วนนี้ 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 - 

  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

หมายเหตุ** ในการพิจารณาเกี ่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรี ยมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

- การรับนักศึกษา 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วม
กับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 และ
ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อจำนวนนักศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. และเพื่อพิจารณาความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในด้านการศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการรับนักศึกษาดังนี้ 
 1. ผู้สมคัรตามแผนการรบัที่หลกัสตูรกำหนดใน มคอ.2 จำนวน 35 คน ซึ ่งในปกีารศกึษา 2562 จำนวน
ผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครที่หลักสูตรกำหนด คือ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตร
กำหนดใน มคอ.2 ร้อยละ 100.0 จากจำนวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด   

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนิน
งาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้าน
ทำหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ  
80

N/A N/A N/A
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะ 
 2. คณะทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยสำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการต่อดังนี้ 
  (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำประกาศรับสมัครนักศึกษา ด้วยวิธีการรับตรง 
  (2) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
  (3) สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน แจ้งขอรายชื่ออาจารยค์มุสอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์
ของหลักสูตร  
 3. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไป
ยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบต่อไป 
 4. หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การสอบต่างๆ โดยจัดวันเวลาตามกำหนดการของสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ต้อง
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาวิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ 

 - ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อที่หลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยกำหนดการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ตาม
แผนการรบัสมคัรนกัศกึษาใหมป่ระจำปกีารศกึษา 2562 โดยประธานหลักสูตรรายงานผลการรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามผลการประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 พบว่าหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า

ศึกษาในหลักสูตร จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 จากจำนวนตามแผนการรับที ่หลักสูตรกำหนดไว้ 
จำนวน 35 คน ตามที่ระบใุน มคอ.2 ซึ่งไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายเชงิปรมิาณ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะ 
ได้ร่วมกันพิจารณาระบบการรับนักศึกษา พบว่าการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรยังไม่หลากหลายและเจาะจงกลุ่ม
เป้าหมายไมเ่พยีงพอ  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อที่หลักสูตรจะได้นักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เห็นควรที่จะมีการรับนักศึกษาในช่องทางอื่น เช่น การรับนักศึกษาระบบโควตาของหลักสูตร เป็นต้น 
และเห็นควรที่จะนำสรุปผลการทบทวน เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้ดีขึ้นในปีการ
ศึกษาถัดไป 

 จากผลการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
อาจมีสาเหตุเนื่องจากความนิยมการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาลดลง ส่งผลกระทบให้มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครได้มีการกำหนดคุณสมบัติในปีการศึกษา 
2563 ต่อไป 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาในรูปแบบ

โควต้าของหลักสูตร เสนอต่อคณะ 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด) 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 นักศึกษาสามารถสอบผ่านในรายวิชาพื้นฐานโดยพิจารณาจากผลการเรียน และสามารถใชช้วีติในรั้ว

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

 หลกัสตูรฯ กำกบัดแูลใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มสำหรบัการเรยีนในมหาวทิยาลยั 
ให้นักศึกษาใหม่ศึกษาคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งกำหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อม โดยหลักสูตร
ร่วมกับคณะในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 1. หลกัสตูรไดจ้ดัใหน้กัศกึษาเขา้รว่มโครงการปฐมนเิทศที่จดัโดยมหาวทิยาลยัและคณะ และมอบหมาย
ให้อาจารยป์ระจำหลกัสตูร รว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาเขา้รว่มปฐมนเิทศ แนะนำกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั กตกิา ของ
มหาวิทยาลัย ของคณะและของหลักสูตร 
 2. เพื ่อเป็นการปรับพื ้นฐานนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาและมีทักษะที่จะศึกษาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและ
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สอดแทรกการสอนรายวิชาพื้นฐาน การปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

แผนภาพ ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 หลกัสตูรรว่มกบัคณะดำเนนิโครงการปฐมนเิทศและเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาใหม ่ปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในรายวิชาพื้นฐาน แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำ
อาจารย์ในคณะ และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติงาน
ในลกัษณะสหกจิศกึษา แนะนำการใชบ้รกิารออนไลนข์องนกัศกึษา ไดแ้ก ่ ระบบตรวจสอบผลการเรยีน/จองรายวชิา 
ระบบประเมินการสอนออนไลน์ ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เว็บไซต์
ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา การกู้เงินจาก กยศ. การผ่อนผันทหาร 
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เริ่มต้น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐาน 
รายวิชาก่อนเข้าศึกษาในระดับคณะ

ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ ที่คณะร่วมกับหลักสูตรจัด 
  - เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
  - เตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตและการปรับตัว 
  - เตรียมความพร้อมด้านระเบียบข้อบังคับของคณะ 
  - เตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานสาธารณสุข 
  - เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเมินกระบวนการดำเนินงาน

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาจากผลการประเมิน

มีรายงานผลการปรับปรุงเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

รายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

สิ้นสุด



ทุนการศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาลและแนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประธานหลักสูตร อาจารย์
ประจำหลักสูตรและบุคลากร ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ รุ่นพี่ในคณะสามารถใหค้วามรู้เกี่ยวกบัเทคนคิใน
การเรยีน การทำกจิกรรมตา่งๆ การปรบัตวั การใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยมีรุ่นพี่คอยแนะนำภายใต้การกำกับดูแล
ของอาจารย์ สำหรับการปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตร มีการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก นอกจากนั้นได้ปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อความพร้อมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยศูนย์ภาษา 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 ในปีการศึกษา 2562 จากผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ พบว่านักศึกษาให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ นักศึกษายังมีข้อสงสัยในบางหัวข้อ เช่น ขั้นตอนการกู้
ยืมเงิน กยศ. และการใช้ระบบ e-Student loan เป็นต้น 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรจะเพิ่มเติมข้อมูลและช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. และการ

ใช้ระบบ e-Student loan โดยเน้นการให้ข้อมูลผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 นกัศกึษามกีารเขา้เรยีน เขา้รว่มกจิกรรมในหลกัสตูร กจิกรรมของคณะ และกจิกรรมของมหาวิทยาลัย

ด้วยความสมัครใจ ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.1-1 แผนการรับนักศึกษา

3.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร

3.1-3 เกณฑ์การรับนักศึกษา

3.1-4 คำสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์

3.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 คะแนนความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำหมู่เรียน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลกัสตูรมกีารจดัระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาประจำหมู่เรยีนใหแ้กน่กัศกึษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่

หลักในการติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งในด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว สังคม การพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 1. หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะ คณะเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 2. หลักสูตรร่วมกับคณะ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ทุกท่านต้องผ่าน
การอบรมอาจารย์ใหม่โดยที่ในหัวข้อของการอบรมนั้นมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
บรบิทตา่งๆ และอาจารยส์ามารถโหลดคู่มอือาจารยท์ี่ปรกึษาไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

 3. อาจารยท์ี่ปรกึษาเขา้พบนกัศกึษาในวนัปฐมนเิทศและกำหนดชอ่งทางในการตดิตอ่สื่อสารระหวา่งกนั 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน และอื่น ๆ 
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและแก้ไขปัญหา 
 6. เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา นักศึ กษาจะประเมนิอาจารยท์ี่ปรกึษาประจำหมู่เรยีนของตนเอง 

ผา่นระบบ CMS ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเอาผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป 
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- ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C41

แนวทางปฏิบัติที่ดี



• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนไปยังคณะ คณะเสนอต่อไปยังสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่โดยการนัดหมายการเข้าพบนักศึกษาในวันพุธบ่าย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อติดตาม
ผลการเรียน หรือติดตามปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเข้าพบนักศึกษาใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแผนการเรียน ข้อกำหนดและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารย์
ที่ปรึกษาสร้างช่องทางสำหรับติดต่อนักศึกษาทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ และผ่านทาง Line group เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
จากระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System) ไม่น้อยกว่า 3.51 
 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี
การศกึษา 2562 อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 โดยนักศึกษาในหมู่เรียนส่วนใหญ่ปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการลงทะเบียนเรียน และรายละเอียดการทำกิจกรรมต่างๆ 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา การประเมินตนเองของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นำข้อเสนอแนะมาร่วมกันวางแผนดำเนินการปรับปรุง 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรได้วางแผน
จัดเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน รวมถึงช่องทางการขอคำปรึกษาระบบการลงทะเบียนให้อาจารย์
ที่ปรกึษาหมู่เรียน ได้สอบถามการแก้ไขปัญหา 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ผลจากการปรับปรุงเรื่องการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาในปี

การศึกษา 2562 พบว่าหลังจากได้จัดเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน รวมถึงช่องทางการขอคำ
ปรึกษาระบบการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ทำให้ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เกิดปัญหาในการลง
ทะเบียนออนไลน์ น้อยลงกว่าภาคการศึกษาที่ 1/2562 และผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาเป็นผู้
ประเมิน พบว่าในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คะแนน อยู่ในระดับดี 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่เปิดปีการศึกษา 2562 

หลกัสตูรจงึยงัไมม่นีกัศกึษาชั้นปทีี่ 4 ทั้งนี้ หลกัสตูรไดเ้ตรยีมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
ของหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวางแผนกิจกรรมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาของหลักสูตรที่จะสำเร็จการศึกษาในอนาคต เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่ดีในการ
ดำเนินชีวิต แล้วนำมากำหนดเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
คณะ โดยคณะมรีะบบการเลอืกตั้งองคก์ารนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานหลัก
ของนกัศกึษาในการดำเนนิกจิกรรมหรอืโครงการตา่งๆ นกัศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความต้องการ
ในการพฒันาศกัยภาพตนเองผา่นองคก์ารนกัศกึษา 

 - โครงการที่สอดคล้องกับกรอบ TQF 

หมายเหตุ 
ความสอดคล้องกับกรอบ TQF ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ
สอดคล้องกับกรอบ TQF

(1) (2) (3) (4) (5)

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ✓ ✓

2. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ✓
3. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ✓ ✓
4. วันทาคณาจารย์ ✓ ✓

5. การจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ถวายเทียนเข้าพรรษา

✓ ✓

6. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓ ✓
7. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ✓

8. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว  
(Green Faculty)

✓ ✓

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C44



 - โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หมายเหตุ 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 

- ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ได้แก่ (1) ทักษะชีวิต (Life skill) (2) ทักษะวิชาชีพ (Career skill) 

- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) ได้แก่ (3) ความรู้เฉพาะทาง (Specific 

literacy) (4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 

 - ทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and Technology skills) ได้แก่ (5) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT literacy) (6) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 

จากการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 พบว่า  
1. มีปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 

5 ด้าน และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
จากการประเมินกระบวนการของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษายังไม่ได้มีส่วน

ร่วมกับการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากในบางกิจกรรมยังไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงการ

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะชีวิต 
และอาชีพ

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม

ทักษะด้าน
สาระสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

1. การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะสาธารณสขุศาสตร ์ประจำปกีารศกึษา 2562 ✓

2. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ✓ ✓
3. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ✓
4. วันทาคณาจารย์ ✓

5. การจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ถวายเทียนเข้าพรรษา

✓

6. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓
7. การอบรมประกนัคณุภาพการศกึษา สำหรบันกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ ✓ ✓

8. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว  
(Green Faculty)

✓ ✓ ✓
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อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมด้านจิตอาสาของคณะและมหาวิทยาลัย ทำให้ยากต่อการระบุว่ากิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในข้อใดบ้าง 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบการบันทึกการทำกิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบ

ของ “ทรานสคลิปกิจกรรม (Activity Transcripts)” โดยคณะและหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะใหน้กัศกึษาเขา้รว่ม ซึ่งการกำหนดกจิกรรมดงักลา่ว หลกัสตูรจะพจิารณากำหนดกจิกรรมใหเ้ปน็ไปตาม
แนวทางการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถงึกจิกรรมดา้นจติอาสาตามพระราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ภายหลังจากการดำเนินการจัดโครงการ

ต่างๆ  หลักสูตรจะมีการนำผลที่ได้จากการดำเนินโครงการมาสรุปผลการดำเนินงานและเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานที่
หลักสูตรกำหนดต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.2-1 ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน

3.2-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

3.2-4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 

3.2-5 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา/สรุปผลการประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา/
สรุปผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

3.2-6 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรวาระ 
เรื่อง การปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการประเมินตนเอง
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- การคงอยู่ 
อตัราการคงอยู่ของนกัศกึษาชั้นปทีี่ 1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม ปกีารศกึษา 2562 

 รายละเอียดอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ 

 อัตราการสำเร็จการศึกษา     ` x 100 อัตราการคงอยู่  ̀ x 100 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่

ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ

จำนวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนใดๆ อย่างไรก็ตามทาง
หลักสูตรได้มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจากนักศึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ใช้ช่อง
ทางโซเชียลมีเดียของสาขาวิชา ทั้งทางเฟสบุค และกลุ่มไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรกึษา 
หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ รวมทั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาและอาจารยใ์นหลกัสตูรเปน็เพื่อนทางเฟสบคุหรอืทางไลนก์บันกัศกึษา 

ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า 
①

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

②
จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้น 
ปีการศึกษา 2562③2565

2562 17 - -

ปีการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการคงอยู่ หมายเหตุ

2562 - ร้อยละ 100.0

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ

2562 4.10
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หากพบว่านักศึกษามีการโพสข้อความต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สบายใจ ปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว จะให้
อาจารย์เข้าไปพูดคุยและทำความเข้าใจกับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้ ถึงแม้นักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน และสิ่งที่นักศึกษาโพส ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเรียน 

- ระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.3-1 แบบบันทึกจำนวนนักศึกษา จาก สสว.

3.3-2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา

การกระจายระดับคะแนน จำนวน
นักศึกษา

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U
ลง 

ทะเบียน
สอบ 
ผ่าน

ภาคการศึกษาที่ 1

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 0 0 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 3 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 17

SCH102 เคมีทั่วไป 1 2 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 4 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 0 0 1 1 1 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SPH101 หลักสาธารณสุขศาสตร์ 1 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 4 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 13 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 17

ภาคการศึกษาที่ 2

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 2 1 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SCH222 เคมีอินทรีย์ 0 0 0 0 3 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 16 16

SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 8 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

0 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษา
อังกฤษระดับ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวชิาที่ไมไ่ดเ้ปดิสอนตามแผนการศกึษา และเหตผุลที่ไมไ่ดเ้ปดิสอน 

รหัส
วิชา

ชื่อ
รายวิชา

ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิด
ปกติ

มาตรการแก้ไข

SCH103 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป

1/2562 นักศึกษามีผลการเรียน F 
จำนวน 1 คน

ตรวจสอบผลการเรียน
จากระบบ CMS และ
สอบถามอาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสอบไม่ผ่านทั้ง
กลางภาคและปลาย
ภาค ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน
ได้มีทบทวนบทเรียน
ก่อนสอบและจัดสอบแก้
ให้กับนักศึกษาแล้ว 
นักศึกษายังทำคะแนน
ได้น้อย จึงทำให้มีผล
การเรียนไม่ผ่าน

ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อชี้แจง
ผลการเรียน 
เนื่องจากเป็น
รายวิชานอกคณะ
จึงชี้แจงให้
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนไม่ผา่นดำเนนิ
การแกไ้ขในภาค
การศึกษาที่มีการ
เปิดสอน

VGE107 สุขภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต

2/2562 นักศึกษามีผลการเรียน 
A ทุกคน

ตรวจสอบผลการเรียน
จากระบบ CMS และ
สอบถามอาจารย์ผู้สอน

การประเมินผลการเรียน
รู้ของรายวิชา ให้ค่าน้ำ
หนักในส่วนของชิ้นงาน
และการทำงานกลุ่มมาก
ที่สุด ซึ่งนักศึกษา
สามารถทำงานกลุ่มและ
ส่งชิ้นงานเป็นไปตามการ
ประเมินผลของรายวิชา

ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อชี้แจง
ผลการเรียน ซึ่งวิชา
นี้เป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

รายวิชา ภาคการศึกษา

ไม่มี

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบาย

รายวิชา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

ไม่มี - -
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5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 - 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /
ภาคการศึกษา/คำอธิบาย

รายวิชา

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข

- - - -

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อน
กลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม แตล่ะรายวชิาสอดแทรกคณุธรรม 
จรยิธรรมในรายวิชา โดยเฉพาะความ
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
สอดแทรกเรื่องประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะ
สม โดยยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้เห็น
ถึงผลกระทบจากการทำผิดคุณธรรม รวม
ถึงให้มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

กำหนดคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละ
ชั้นปี ให้เป็นแนวทางเดียว มีการเพิ่ม
สื่อข้อมูลที่ทำให้เห็นถึงการได้รับผลก
ระทบจากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพ

ความรู้ ควรเพิ่มการใช้การสอนหลายรูปแบบ ใน
ภาพรวมสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ 
สร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และ
ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ

จัดให้มีข้อกำหนดในการวัดผลความรู้
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย 
ในทุกวิชา

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษามีกิจกรรมให้คิด 
วเิคราะห ์และวางแผนนำไปสู่การแกป้ญัหา

เตรียมกรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ 
ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

การเพิ่มทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่ม
ได้ผลไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาทางคนไม่ได้
แสดงบทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง 
สมาชิกบางคนมักไม่มาร่วมกิจกรรม

กำหนดระเบียบการทำงานร่วมกันใน
กิจกรรมกลุ่ม และให้มีการหมุนเวียน
หน้าที่ในการทำงาน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี แต่การสืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงยังไม่เหมาะสม และนักศึกษามีจุด
อ่อนในเรื่องการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การ
ใช้ภาษาอังกฤษ

เตรียมแผนฝึกการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลและการอ้างอิงให้ถูกต้อง 
และเน้นให้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
มากขึ้น สรา้งบรรยากาศการนำเสนอที่
เหมาะสม ไม่กดดัน เน้นการค้นคว้า
ตำรา วารสารภาษาอังกฤษ
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี ☑ ไม่มี ☐ 
จำนวนอาจารย์ใหม่ 3 คน   
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 3 คน 

8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดให้มี

การสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม  

สำหรบัอาจารยป์ระจำหลกัสตูรที่ไดร้บัการแตง่ตั้งใหม ่ทางหลกัสตูรไดป้ระชมุชี้แจงภารกจิของหลกัสตูร 
และบทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมถึงให้อาจารย์มีพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการ
บริหารหลักสูตร 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ   
ไม่มี 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ :หลกัสตูรใดที่มบีคุลากรสายสนบัสนนุที่ปฏบิตัหินา้ที่ในหอ้งปฏบิตักิารประจำหลกัสตูรใหน้ำมานบัรวมในขอ้นี้ดว้ย 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ

อาจารย์
บุคลากรสาย
สนับสนุน

อบรมหลักสูตรทำเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างไรให้
ทันก่อนเกณฑ์ใหม่

5 - ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่ และเป็น
แรงกระตุ้นให้สร้างผลงานการทำเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
งานระบบ CHE QA Online

4 - ได้รู้วิธีการใช้งานระบบ CHE QA Online ใน
การอัพโหลดหลักฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเนน้และใหค้วามสำคญัใน

การบูรณาการพันธกิจการจัดการเรียนการสอนทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องการ
ผลิตและสร้างบุคลากรในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทใน
การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมในทุกภาคสว่นของสงัคม รวมทั้งพฒันาองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงปัญหาและบริบทที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร 
2. แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตร เพื่อให้การดำเนินการออกแบบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ มรีายละเอยีดดงันี้ 
  2.1 การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  2.2 การออกแบบสาระรายวิชา คณะกรรมการคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งคำอธิบายรายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต เนื ้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ ่งที ่ควรเรียนและทันสมัย พร้อมกับจัดทำร่างแผน
บริหารความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

3. ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์
หลักสูตร จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร 
ฟองสถิตย์กุล รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ และอาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา (เอกสารแนบรายงานการ
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

4. คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์มาแก้ไข/
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะแล้วนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านคณะ
กรรมการวิชาการคณะไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5. ดำเนินการตามระบบกลไกของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ มคอ.2) 

6.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

7. หลงัจาก สกอ. ใหค้วามเหน็ชอบ สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนแจง้ตอ่คณะกรรมการดำเนิน
งานออกแบบหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนประเมินการออกแบบหลักสูตรโดย
พจิารณาสาระรายวชิาในหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และความครอบคลมุของเนื้อหาตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตร เพื่อเตรียมการประเมินกระบวนการและผลการดำเนนิงานการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
รายวชิาในหลกัสตูร โดยจะใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 2562 
และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอน มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชา เพื่อพฒันาการบรหิารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการนำผลการ

ประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C56



มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยดำเนินการพัฒนาการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้หลักสูตรตอบสนอง

ความต้องการของสังคม 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 มีการ

ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอดจนการ
บริหารจัดการเปิดรายวิชาเพื่อสนองตอบความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ปี โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงตาม มคอ.2 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี เนื่องจากสถานการณ์
การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยขยาย
การผลิตและพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ต้องมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ผลที่ตามมาจากการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิคอื ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม ดงันั้น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ ซึ่งได้วางแผนการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อใหม้สีาระรายวชิาและเนื้อหาที่เหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจุบัน ซึ่งระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ มีดังนี้ 

1. หลักสูตรออกแบบสาระรายวิชา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรตรวจสอบสาระรายวิชา ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3-4 
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5-6)/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระรายวิชาที่จะเปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะเพื่อ

ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไข 
6. หลักสูตรกรณีปรับปรุงเล็กน้อย คณะกรรมการหลักสูตรจัดทำ สมอ.08 
7. หลกัสตูรเสนอ สมอ.08 ใหก้บัคณะกรรมการวชิาการของคณะ นำเสนอคณะอนกุรรมการสภาวชิาการ 
8. หลักสูตรนำเสนอสภาวิชาการ 
9. หลักสูตรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบกลไกดังนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จะครบ

รอบระยะเวลาดำเนินการหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2566 

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C57



2. ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2 ครั้ง และจัดทำ สมอ.08 และได้รับอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัย (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 5 
กันยายน 2562) และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 มกีาร
วางแผนการควบคุม กำกับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ดังนี้ 

 1. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกรายวิชา คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามขอบเขตของรายวิชานั้นๆ ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการจัดทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร ตลอดจนการดำเนินการประเมิน
ตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การ
ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่างๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยใน
ศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
ด้านการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา

อนามยัสิ่งแวดลอ้มในปกีารศกึษา 2562 หลกัสตูรมรีายวชิาที่เปดิสอนในภาคการศกึษาที่ 1/2562 จำนวน 2 รายวชิา 
คือ PEH311 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ และ PEH407 การจดัการภาวะฉกุเฉนิและภยัพบิตั ิพบวา่อาจารย์
ผู ้สอนในทุกรายวิชามีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม 
มีจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 

หลักสูตรจะดำเนินการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของการปรับปรุง 
หลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยปรับเปลี่ยน 
รายวิชาที่ซ้ำซ้อนกัน โดยพิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมตาม ร่าง มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาสิ่งแวดล้อม 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้เตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพิจารณารายวิชาให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีแผนปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบกำหนดในปีการศึกษา 2566 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ครั้ง และจัดทำ 

สมอ.08 ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามคุณสมบัติและจำนวนสอดคล้องกับข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

5.1-2 สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.1-3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

5.1- 4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การกำหนดผู้สอน 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 1. มีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาของหลักสูตร  
 2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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- กระบวนการวางระบบผู้สอน 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการรับรองจาก 
สกอ. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดข้อมูลในระบบ 
CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

3. สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนสง่แผนการเรยีนใหค้ณะดำเนนิการจัดผู้สอนและจัดตารางสอน 
4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา 
7. หลกัสตูรสง่รายชื่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นการเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรใหส้ำนกัสง่เสรมิ
วิชาการพิจารณา 

8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการ
สอน เวลาการสอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 

9. ผู้สอนจัดทำ (มคอ.3) และ (มคอ.4) 

- กระบวนการเรียนการสอน 
1. อาจารยผ์ู้สอนจดัทำรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอยีดประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) 
2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 

3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารยผ์ู้สอนจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีน กจิกรรมเพิ่มศกัยภาพนกัศกึษาระหวา่งเรยีน 
การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน  

5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ 
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา 
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) 

10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานภาค
สนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 
- กระบวนการวางระบบผู้สอน 
 1. สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนสง่แผนการเรยีนใหค้ณะ คณะส่งใหห้ลกัสตูรทบทวนแผนการ
เรยีน โดยมีรายละเอียดแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ตามเอกสารแนบ (แผนการเรียนภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562) 
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 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งชื่อรายวิชาให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนตามแบบฟอร์มที่
กำหนด (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน) 
 3. คณะส่งรายชื่อวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดผู้สอน โดยหลกัสตูรมเีกณฑใ์น
การพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา 
ประสบการณ์การทำงาน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยบางรายวิชามีความจำเป็นต้องเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ โดยในปีการ
ศึกษา 2562 มีการจัดการสอนของอาจารย์ประจำดังนี้ 

- กระบวนการเรียนการสอน 
   1. อาจารยผ์ู้สอนจดัทำรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอยีดประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
จำนวน 2 รายวิชา 
   2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ  
   3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 
   4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่าง
เรียน การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการดำเนินงานด้าน

การกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. การจัดอาจารย์ผู้สอน พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถ
จัดอาจารย์ผู้สอนได้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตร
กำหนดไว ้ โดยอาจารยผ์ู้สอนในรายวชิามคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัรายวชิาที่สอน และจากการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 4.64 

2. อาจารยผ์ู้สอนมรีายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) ที่ผา่นการพจิารณาแลว้ สง่เขา้ระบบ CMS ตามระยะ
เวลาที่กำหนดและจัดทำเป็นแผนการเรียนแจกให้นักศึกษาในวันแรกของการเรียน ครบทุกรายวิชา 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการดำเนินงานด้านการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 

(มคอ.3) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปปฏิบัติและพัฒนาต่อดังนี ้

1. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของอาจารย์ผู้สอน หลกัสตูรเสนอใหด้ำเนนิการ
พจิารณา และหากมขีอ้สงสยั อาจารยผ์ู้สอนสามารถอธบิายชี้แจงไดเ้พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั 

  ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน รายวิชาที่สอน คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

1 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ ปริญญาโท วท.ม. 
(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขศาสตร์, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 อ.เฟื่องฟ้า  
รัตนาคณหุตานนท์

การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ปริญญาโท ส.ม. 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขศาสตร์, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องค้นหากระบวนการ/กลวิธีส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวชิาจดัการเรยีนการสอนที่มคีวามหลากหลาย ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้
และสามารถทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดทางด้านวิชาการ การทำงาน และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำกับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสง่เสรมิสนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ู้สอนนำผลจากการประเมนิของนกัศกึษา มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรจะดำเนินการปรับปรุงและทบทวนกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า 

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 1. หลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2  
 2. การส่ง มคอ.3 ในทุกรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 100.0 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับให้
อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา พร้อมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาทราบ และมีการกำกับให้
ดำเนนิการสอนตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุชี้แจงแนวทางการจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดแนวทางตาม 
Curriculum mapping ใน มคอ.2 
 2. กำหนดใหอ้าจารยผ์ู้สอนตอ้งจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) สง่ผา่นระบบ CMS กอ่น
วนัเปดิภาคการศกึษา โดยยดึตามกำหนดการสง่รายงานผลการดำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ มคอ.3-มคอ.7 
ของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมบรหิารหลกัสตูรประชมุเพื่อพจิารณาแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อใหก้าร
พฒันาการเรยีนรู้ของนกัศกึษาใหม้คีวามรู้ตามโครงสรา้งหลกัสตูรที่กำหนด ใน Curriculum mapping ของ มคอ.2 
 4. แผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวชิาที่ตอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ของรายวชิาที่ผา่นการพจิารณาแลว้จะไดร้บัการยนืยนัการสง่ มคอ.3 และ มคอ.4 ผา่นระบบ CMS โดยประธานหลกัสตูร 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อน

เปดิสอนภาคการศกึษา ตามกำหนดการสง่รายงานผลการดำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิมคอ.3-มคอ.7 ของ
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มหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 ในปีการศึกษา 1/2562 เนื่องจากหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ ทำให้มีอาจารย์บางท่านยังไม่คุ้นชินกับการ

ส่งเอกสาร มคอ. ผ่านระบบ CMS จึงทำให้ช่วงเวลาในการส่งเอกสารในระบบกระชั้นชิดมากเกินไป ส่งผลต่อ
การตรวจสอบความเรียบร้อยของประธานหลักสูตร 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 ปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี ้ยงให้คำแนะนำและกำกับ

ดูแลอาจารย์ใหม่ในการส่งเอกสาร มคอ. เข้าในระบบ CMS ให้ทันตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทำและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 

และ มคอ.4) ได้ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงไม่มีปัญหาการส่งเอกสาร มคอ. เข้าในระบบ CMS 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.2-1  สรุปผลการประเมินผู้สอน ปีการศึกษา 2562

5.2-2  รายงานการประชุมหลักสูตร

5.2-3 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนิน
งาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน 

ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการกำกับการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในการประเมินผู้
เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
ประเมินผู้เรียน นอกจากนี้การวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไป
สู่การพัฒนากระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียน เพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทุกรายวิชามีการกำหนดน้ำหนักคะแนนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่รายวิชากำหนด 

2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

3. เพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาในเรื่องของการตดัเกรดและการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 
4. เพื่อกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) ใหส้ง่ตรงตามเวลาที่กำหนด 
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจดัประชมุเพื่อพจิารณากำหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการประเมินและเครื่อง
มือประเมินตามเล่ม มคอ.2 ที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อ
ใหผู้้สอนในแตล่ะรายวชิานำเสนอกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรู้ และ
เกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะ
ทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ของ
แต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 3. กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยถ้าหากวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใดไม่
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจาย
ความรบัผดิชอบของแตล่ะรายวชิาที่ระบไุวใ้น มคอ.2 ใหผู้้สอนนำกลบัไปปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะภายใน 1 สปัดาห์
และนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับลักษณะของ
รายวชิา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตหิรอืแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบของแตล่ะรายวชิา
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2    
 4. อาจารยผ์ู้สอนจดัการเรยีนการสอนแตล่ะรายวชิาตามที่ระบไุวใ้น มคอ.3 และประเมนิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลังจากประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วผู้สอน
จะต้องรวบรวมคะแนนและผลการเรียนของนักศึกษา พิมพ์สำเนาผลการเรียนส่งให้กับประธานหลักสูตร หลังจาก
นั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ
การกระจายผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะรับรองผลการเรียนและส่งผลการเรียนให้กับทางคณะ
ยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผลต่อไป 
 5. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองนกัศกึษาในแตล่ะรายวชิา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
รายงานผลการประเมินลงใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้ประธานหลักสูตร 
 6. เมื่อเสรจ็สิ้นการเรยีนการสอนและการสง่ผลการศกึษาแลว้ ทางหลกัสตูรมกีารตรวจสอบการประเมนิ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 มคอ.4 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน หรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 7. คณะกรรมการประจำหลักสูตรทำการสรุปผลการประเมินผู้เรียน รายงานผลการประเมินผู้เรียน
ให้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และจะมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่า
กระบวนการดงักลา่วมขีอ้บกพรอ่งอยา่งไร ถา้หากพบวา่กระบวนการมขีอ้บกพรอ่งใหท้ำการปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการ
ดำเนินงานและจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป 
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการพิจารณา

ทบทวนระบบการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
1. กำหนดใหอ้าจารยผ์ู้สอนในหลกัสตูร ดำเนนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิผู้เรยีนที่หลากหลาย 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุใน มคอ.3 และตามเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชา ทั้งยังมี
กระบวนการประเมนิผลการสอนออนไลนข์องมหาวทิยาลยัโดยนกัศกึษาเปน็ผู้ประเมนิ เพื่อเปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยในปีการศึกษา 2562 พบว่าทุกรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี และไม่มีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

2. กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระบุขั้นตอนและช่วงเวลาที่ชัดเจนเพื่อทำการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาพร้อมทั้งระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการกำหนดผลการเรียนรู้และวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เหมาะสมในทุกรายวิชาตาม มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคการศึกษา โดยใช้วิธี
การประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อสอบ การบ้าน รายงานและการค้นคว้าที่มอบหมาย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เป็นต้น โดยวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดและแจ้งเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรดให้นักศึกษารับทราบ
ในคาบเรียนแรก และอาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการติดตามและประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน โดยผลการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ไม่มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาในการเรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จึงยังไม่มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน ซึ่งจะดำเนนิการปรบัปรงุ

และทบทวนต่อไปในปีการศึกษาหน้า 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- จำนวนรายวิชาในการตรวจสอบครบ 100%  
- คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ดำเนนิการตามระบบและกลไกการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนดระยะ

เวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ 
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรจะดำเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด 
3. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อกำกับ

และพฒันาเครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. อาจารยผ์ู้ออกขอ้สอบนำขอ้สอบไปปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและดำเนนิการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

โดยเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
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5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
และยืนยันผลการเรียนผ่านทางระบบ CMS 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. หลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ โดยน้ำหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย ซึ่งตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 
5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้ออกข้อสอบและรับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาข้อสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผล
ตรงตาม มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อคำถาม แล้วนำข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงและจัดทำข้อสอบ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
ผลการเรียนที่ไม่ปกติ เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จำนวนมาก จะต้องนำมาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
โดยการพิจารณาดังนี้  

 1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 3) พิจารณาข้อสอบ เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน

หรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
หลักสูตรดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ร้อยละ 100.0 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้ผลการเรียน A ทุกคน ในรายวิชา

ศึกษาทั่วไป โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พิจารณาเกณฑ์การประเมินผล
ใน มคอ.3 พบวา่รายวชิานั้นใหน้ำ้หนกัในการประเมนิผลการเรยีนรู้ดว้ยชิ้นงานและการทำงานเปน็กลุ่มของนกัศกึษา
มากที่สุด ทำให้ผลการเรียนที่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และเนื้อหาของรายวิชา 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
รายวิชาที่เปิดสอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคตรงตามคำ

อธิบายรายวิชา Curriculum mapping และ หมวดที่ 5 ของ มคอ.3 
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- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- จำนวนรายวิชาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5-6 ครบ 100% 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการกำกับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ส่งผ่าน

ระบบ CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกำหนดการส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบรหิารหลกัสตูรประชมุเพื่อพจิารณารายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 มคอ.6) 
4. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ของรายวิชาที่ผ่านการพิจารณา
แล้วจะได้รับการยืนยันการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ผ่านระบบ CMS โดย
ประธานหลักสูตร 

5. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุจดัทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุม
และเปน็ไปตามแผนที่วางไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิาหรอืไม ่ และหากไมเ่ปน็ไปตามแผนที่วางไว ้ ตอ้งใหเ้หตุผล
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 

2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ภายใน 30 วัน 
ยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 
โดยประธานหลักสูตรจะทำหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพื่อให้การส่ง
รายงานตรงเวลา  

3. ในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ผ่าน
ระบบ CMS ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร 
และได้รับการยืนยันการส่งผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 

4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ครบทุกรายวิชา 
จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
จากการประเมินกระบวนการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรได้

ข้อสรุป ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา 
 2. มีการจัดทำผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกภาคการศึกษา 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ซึ่งช่วยลด

ความล้าช้าในการส่งมากขึ้น หลักสูตรได้ร่วมทำ มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการ
ประเมนิคณุภาพหลกัสตูร โดยนำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) และ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.3-1 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5.3-2 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
และกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการดำเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่
เลือก

(1) อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงาน
หลักสูตร

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 8 ครั้ง ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 สถานที่ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่ง
เสริมการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน 
คดิเปน็รอ้ยละ 80.0 ประชมุเพื่อวางแผนตดิตาม 
     - ครั้งที่ 2 วนัที่ 20 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการ
เรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 80.0 ประชมุเพื่อตดิตามผลการดำเนนิงาน 
     - ครั้งที่ 3 วนัที่ 13 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการ
เรยีนรู้ จำนวนอาจารยเ์ขา้รว่ม 4 คน คดิเปน็รอ้ยละ 
80.0 ประชมุเพื่อทบทวนการดำเนนิงานหลกัสตูร 
     - ครั้งที่ 4 วนัที่ 3 เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการเรยีน
รู้ จำนวนอาจารยเ์ขา้รว่ม 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 100.0 
ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งที่ 5 วนัที่ 25 เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการเรยีน
รู้ จำนวนอาจารยเ์ขา้รว่ม 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 100.0 
ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งที่ 6 วนัที่ 18 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2563 
สถานที่ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการ
เรยีนรู้ อาจารยเ์ขา้รว่ม 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 
100.0 ประชมุเพื่อทบทวนการดำเนนิงานหลกัสตูร 
     - ครั้งที่ 7 วนัที่ 8 เดอืนเมษายน พ.ศ.2563 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการ
เรยีนรู้ จำนวนอาจารยเ์ขา้รว่ม 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 
100.0 ประชุมเพื่อตดิตามผลการดำเนนิงาน 
     - ครั้งที่ 8 วนัที่ 20 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
สถานที่หอ้งประชมุหลกัสตูร อาคารสง่เสรมิการ
เรยีนรู้ อาจารยเ์ขา้รว่ม 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 100.0 
ประชมุเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนนิงาน

☑ ☐ ☐ 5.4.1.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารยป์ระจำ
หลกัสตูรในเอกสาร 
มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะ
กรรมการประจำ
หลักสูตร
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(2) มรีายละเอยีดของ
หลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่
ชาติ หรือมาตรฐาน
คณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา 
(ถา้ม)ี

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

[✓] กรณีไม่มี มคอ.1 

      [✓] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคลอ้งกบัประกาศ TQF

☑ ☐ ☐ 5.4.2.1 เอกสาร 
มคอ.2

(3) มรีายละเอยีดของ
รายวชิา และรายละเอยีด
ของประสบการณภ์าค
สนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  
อยา่งนอ้ยกอ่นการเปดิ
สอนในแตล่ะภาคการ
ศกึษาใหค้รบทกุรายวชิา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2562 มีจำนวน 2 รายวิชา 
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 รายวิชา

☑ ☐ ☐ 5.4.3.1 รายวิชาที่
เปิดสอนใน ปีการ
ศึกษา 2562 
5.4.3.2 เอกสาร 
มคอ.3 

(4) จดัทำรายงานผล
การดำเนนิการของ
รายวชิา และรายงาน
ผลการดำเนนิการของ
ประสบการณภ์าค
สนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัสิ้นสดุภาคการ
ศกึษาที่เปดิสอนให้
ครบทกุรายวชิา

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 มี จำนวน 2 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชาที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มี
จำนวน 2 รายวิชา

☑ ☐ ☐ 5.4.4.1 รายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5)  

(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา

[✓] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  

☑ ☐ ☐ 5.4.5.1 มคอ.7 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่
เลือก
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(6) มกีารทวนสอบผล
สมัฤทธิ์ของนกัศกึษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถา้ม)ี อยา่งนอ้ยรอ้ย
ละ 25 ของรายวชิาที่
เปดิสอนในแตล่ะปี
การศกึษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม มีรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 รายวิชา 
โดยหลักสูตรมีการวางแผนดำเนินโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จำนวน 1 
รายวิชา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4   
 

☑ ☐ ☐ 5.4.6.1 สรุปการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

(7) มกีารพฒันา/
ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมนิ
การดำเนนิงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปทีี่แลว้

[   ] มีผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

[✓] ไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่ดำเนิน
การเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว

☑ ☐ ☐ 5.4.7.2  มคอ.7 ปีที่
ประเมิน  
5.4.7.4  มคอ.3 ปีที่
ประเมิน 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำ
แนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน

[✓] มีอาจารย์ใหม่ 
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 3 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 2 คนหรือได้รับคำ
แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 3 คน 
[   ] ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็น
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่

☑ ☐ ☐ 5.4.8.1 คำสั่งไป
ราชการเพื่อเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
มหาวิทยาลัย

(9)  อาจารยป์ระจำทกุ
คนไดร้บัการพฒันาทาง
วชิาการ /หรอืวชิาชพี 
อยา่งนอ้ยปลีะหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

☑ ☐ ☐ 5.4.9.1 รายงานการ
เข้ารับการประชุม/ฝึก
อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน 

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้
รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

[✓] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มบีคุลากร 1 คน: นางสาวมณทชิา ลี่ผาสขุ 
ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติ
การการประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100.0 
[   ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน

☑ ☐ ☐ 5.4.10.1 รายงานการ
เข้ารับการประชุม/ฝึก
อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่
เลือก
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* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า3.5.1 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

[   ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- จำนวนนกัศกึษาปสีดุทา้ย/บณัฑติใหม ่...คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
- ระดับความพึงพอใจ ...... 

[✓] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้อง
ประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้อง
ประเมินประเด็นนี้ด้วย

☐ ☐ ☑ -

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51  - ได้คะแนนเท่ากับ ......  

[✓] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากยัง
ไม่มีบัณฑิต

☐ ☐ ☑ -

วิธีการคำนวณ

จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง

= 10

จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2562

= 12

ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

= 83.33 %

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์

ไม่
เลือก

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
83.33

4 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- การบริหารหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต - ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
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ระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประชุมสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย อุปกรณ์โสตการเรียนการสอน 

ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความต้องการตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ 
การประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งผลสรุปในการประชุมของหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและส่งรายการความต้องการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรไปทางคณะฯ

คณะฯ กำหนดแผนงบประมาณประจำปีล่วงหน้า โดยผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการวางหมวดเงินงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการอนุมัติวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีให้คณะฯ รับทราบ

คณะฯ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้หลักสูตร

ประเมนิผลกระบวนการ

สนบัสนนุการเรยีนรู้

ปรับปรุงกระบวนการ

ดำเนินงาน

จัดทำแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดี

สิ้นสุด

เริ่มต้น



• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. หลักสูตรดำเนินการให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา 
3. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน

อุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

และดำเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์ด้านการจัดเตรียมและปฏิบัติการด้านน้ำสะอาด น้ำเสีย ขยะ 
และอุปกรณ์การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ เสนอต่อคณะฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ และเสนอหนังสือ 
วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับสำนักวิทยบริการเพื่อพิจารณาจัดหาตามความต้องการ 

5. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2562 โดยผ่านการ
ประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนประจำปี 
เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ใน
การจัดสรรงบประมาณเงนิรายได ้ประจำป ี2562 และวางเงนิงบประมาณแผน่ดนิ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ของปีการศึกษา 2562 

6. หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะ และดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้
รับการพิจารณาจัดสรร 

7. หลกัสตูรรบัทราบผลการพจิารณาของสำนกัวทิยบรกิาร และสำนกัวทิยบรกิารจดัหาตามความตอ้งการ 
8. หลกัสตูรดำเนนิการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้และบรหิารจดัการการใชห้อ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 

เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบำรุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน 
9. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
10. หลักสูตรเสนอผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 
• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
หลกัสตูรดำเนนิการประเมนิกระบวนการ โดยการประชมุอาจารยป์ระจำหลกัสตูรควบคู่กบัการพจิารณา

ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตร ได้นำผลสรุปมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ทำการปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสำรวจ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมและตรวจสอบรายการก่อนนำเสนอแผนให้
กับคณะและมหาวิทยาลัย 
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
มอีปุกรณท์ี่จำเปน็และทนัสมยัสำหรบัการเรยีนการสอน การปฏบิตักิาร และการทำวจิยั โดยใชส้ถาน

ทีข่องคณะสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านน้ำสะอาด น้ำเสีย และขยะ 
3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการด้านน้ำสะอาด น้ำเสีย และขยะ 
4. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
1. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก

ภาคการศึกษา 
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดหาและดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ซึ่งมีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

ตรวจวิเคราะห์ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมและห้องปฏิบัติการด้านน้ำ
สะอาด น้ำเสีย ขยะ และครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ พร้อมอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยจัดเตรียมไว้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีสารเคมีและอุปกรณ์ที่
ราคาสูง จึงต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดในการใช้สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 

2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง) 
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง) 
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพ 

ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า แสงสว่างในห้องเรียน และระบบปรับอากาศ (ส่วนกลาง) 
6. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสำหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง) 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง) 
8. ปรับปรุงห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง สสร.503 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้) 
9. มีระบบให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

ฐานข้อมูลงานวิจัยทั ้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้ ดังนี้ 

 - มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ 
 - มีห้องสมุด อาคารสำนักวิทยบริการ (ส่วนกลาง) 
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 - มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จำนวน 3 ห้อง 
ดังนี้ ห้องฝึกอ่าน (Reading room) 1 ห้อง คือ LC401, ห้องฝึกภาษาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ 
LC501 และ LC503 และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx 

 - มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มี
คอมพวิเตอรจ์ำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน 

 - มบีรกิารฐานขอ้มลูออนไลน ์(สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ) เวบ็ไซต ์http://lib.vru.ac.th 
มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ฐานข้อมูลของ สกอ. (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/30) มีฐานข้อมูลดังนี้ 
   (1.1) ABI/INFORM Complete, 2) ACM Digital Library, 3) H. W. Wilson, 4) ProQuest 

Dissertations & Theses, 5) SpringerLink–Journal, 6) Web of Science, 7) Academic Search Premier 8) 
Education Research Complete, 9) Computers & Applied Sciences Complete, 10) Emerald 
Management, 11) ACS Journals หรอื American Chemical Society Journal (ACS) และ 12) ScienceDirect 

   (1.2) ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/80) มีฐาน
ข้อมูลดังนี้ 1) Matichon e-Library 2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ eBrary รวมถึง e-
Magazine 

   (1.3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31) มฐีานขอ้มูล
ดังนี ้ 1) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย online สนับสนุนโดยศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 
2) ระบบฐานข้อมูล Digital Library 

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
หลังจากที่หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 

ปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละปีการศึกษา 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ คะแนนเฉลี่ย 3.64 
คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2/2562 คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 1/2562 

2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.98 
คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2/2562 คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 1/2562 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากผลการประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และผลประเมนิสิ่งสนบัสนนุการเรยีนการสอนของ

อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้นำผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส่วนของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน คือ ควรเพิ่ม
หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการเพิ่ม
ทกัษะการเรยีนรู้ ดงันั้น ทางหลกัสตูรจงึใหอ้าจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิาไดท้ำการเสนอจดัซื้อหนงัสอืทีเ่กี่ยวข้องด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอในงบประมาณปี 2563 
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• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
หลกัสตูรไดจ้ดัซื้อหนงัสอืดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลและเพิ่มพูน

ทักษะด้านการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 1. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและ
นำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของคณะ 
 2. หลกัสตูรรว่มกบัคณะ ไดป้ระชมุกำหนดแผนงบประมาณประจำป ี2563 และมมีตใิหท้างมหาวทิยาลัย
จัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อดำเนินการจัดหาและซ่อมบำรุงรักษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 3. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จัดหาตามความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยสำนักวิทยบริการ 
 4. นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากระบบ CMS

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหลักสูตร/คณะ

เสนอรายงานผลประเมิน 
ต่อคณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง 
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ดี

สิ้นสุด

เริ่มต้น



• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ

ภาคการศึกษาแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้จากกลไกที่
วางไว ้โดยใช้ผลการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ คะแนนเฉลี่ย 3.64 
คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2/2562 คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 1/2562 ดังแสดงในตารางที่ 1 

2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่าความพึง
พอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 
2/2562 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 1/2562 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ลำดับ หัวข้อประเมิน
คะแนนแต่ละปีการศึกษา

1/2562 2/2562 ค่าเฉลี่ย

1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) ที่พักนักศึกษา มีความพร้อม

ต่อการจัดการศึกษา

3.50 4.10 3.80

2 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา 

หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

4.00 4.40 4.20

3 มีการบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.90 4.10 4.00

4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 3.60 4.00 3.80

5 มีการจัดพื้นที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ

ทำงานร่วมกัน

3.25 3.95 3.60

6 มีการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.60 3.60 3.60

คะแนนเฉลี่ย 3.64 4.03 3.83
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้สั่งซื้อหนังสือ/ตำราใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนใช้ในการเตรียมการ

สอน และสำหรับให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพิ่มทักษะการเรียนรู้ สำหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้สั่งซื้อหนังสือ/ตำรา

ใหม่สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หัวข้อประเมิน คะแนนแต่ละปีการศึกษา

1/2562 2/2562 ค่าเฉลี่ย

1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.00 4.54 4.27

2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.11 4.15 4.13

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.90 3.96 3.93

4. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.10 4.30 4.20

5. สนามกฬีาที่ออกกำลงักาย ที่นั่งอา่นหนงัสอืเหมาะสม เอื้อตอ่การเรยีนรู้ และเพยีงพอตอ่นกัศกึษา 3.50 4.10 3.80

6. หนังสือตำรา มีเพียงพอ มีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ 3.89 3.97 3.93

7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 4.00 4.14 4.07

8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 3.90 4.10 4.00

คะแนนเฉลี่ย 3.92 4.16 4.04

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

6.1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 
1/2562 และ 2/2562

6.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร

6.1-3 รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ระดับ 4 ระดับ 4.00 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน

ควรพัฒนาเพิ่มเติม คือ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรขอตำแหน่งทาง
วิชาการ และศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะ

วางแผนในการพัฒนาตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย 
และมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านทำแผนพัฒนาตนเองในระยะ 5 ปี ทั้งด้าน
การเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ และศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก

การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการจัดแผนการทำกิจกรรม/ฝึกอบรม 
และงบประมาณในการจดักจิกรรม/ฝกึอบรม อยา่งตอ่เนื่อง โดยทำกจิกรรม
เสรมิในวชิาของหลกัสตูรในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษย์เก่าที่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนโปรแกรม ฝึกใช้งานโปรแกรม Open Source มากขึ้น

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน -

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน

-

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน

-

กระบวนการประเมิน -

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน -

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน

-

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน

-
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี ระบุปีการศึกษา 2562 

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2562

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- 

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

แผนปรับปรุงหลักสูตร รอบ 5 ปี  
(ครบรอบการปรับปรุง ปีการศึกษา 2566)

2566 อ.เฟื่องฟ้า  
รัตนาคณหุตานนท์

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

[ตัวอย่าง] การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร

[ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์

[สำเร็จ/ไม่สำเร็จ]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............

[ตัวอย่าง] ปรับวิธีการ
สอนวิชาสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ

[ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์

[สำเร็จ/ไม่สำเร็จ]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............

[ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์

[สำเร็จ/ไม่สำเร็จ]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............ 
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สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
และอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตวับง่ชี้ที่ 1.1 การบรหิารจดัการ
หลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
☑หลักสูตรได้มาตรฐาน 

☐ ไม่ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.51 
ระดับ N/A N/A N/A

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 
80 

N/A N/A N/A

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตวับง่ชี้ที่ 3.1 การรบันกัศกึษา 4 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา

4 ระดับ
4 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา

4 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์

4 ระดับ
4 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน

ตวับง่ชี้ที่ 4.2 คณุภาพอาจารย์ รวม 1.67 คะแนน

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20% 
ป.โท 80% 
ป.เอก 100%

0 X
100 = 0 % ไม่บรรลุ 0 คะแนน

5

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75%

0
X 100 = 0 % ไม่บรรลุ 0 คะแนน

5

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45%

9.8
X 100 = 196 % บรรลุ 5.00 คะแนน

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

3 ระดับ
3 ระดับ บรรลุ 3.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ เฉลี่ยรวม 2.89 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ 4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้
สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ 4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้
เรียน

4 ระดับ 3 ระดับ บรรลุ 3.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนิน
งานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 
100

10 ข้อ X 100 = 83.33% บรรลุ 4.00 คะแนน

12 ข้อ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ 4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบ
คะแนน
ผ่าน

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I P O
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 2 - - - - -

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ดี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3 2.89 - - 2.89 ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน

4 4.00 3.67 - 3.75 ดี

องคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ดี

รวม 11 3.40 3.83 - 3.49 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี - ดี

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   
0.01-2.00 ระดบัคณุภาพนอ้ย         3.01-4.00 ระดบัคณุภาพด ี
2.01-3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง   4.01-5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า C88


